Een buikecho
U heeft met uw huisdier een afspraak gemaakt voor een echografisch onderzoek van de
buik.
Dit onderzoek begint met een gesprek om meer informatie te krijgen over de problemen van
uw huisdier. Er wordt ingegaan op de patiëntenkaart van uw eigen dierenarts en de al
uitgevoerde onderzoeken. Na het gesprek wordt bij uw huisdier een lichamelijk onderzoek
gedaan. Vervolgens wordt een echo-onderzoek van de buik uitgevoerd. U bent bij dit
onderzoek aanwezig. Dit onderzoek kan aangevuld worden met aanprikken van afwijkende
organen of de urineblaas. Dit wordt eerst met u besproken.
Voor het echo-onderzoek wordt uw huisdier in een zacht kussen op de rug neergelegd.
Vervolgens wordt op de buik het haar weggeschoren zodat een goed contact met de echo
transducer ontstaat. Het onderzoek duurt ongeveer 15 – 20 minuten. Soms is het nodig om
uw huisdier suf te maken als ze niet op de rug willen liggen. Dit onderzoek wordt niet staand
uitgevoerd. Na het onderzoek wordt uitgelegd wat er gezien is en wat dit betekent voor uw
huisdier. Er wordt, indien mogelijk, een behandelplan gemaakt of er wordt aanvullend
onderzoek voorgesteld.
De volgende zaken zijn van belang bij dit consult:
• Vraag uw dierenarts om de patiëntenkaart, foto’s en onderzoeksresultaten door te
mailen naar het email adres van de kliniek waar u bij mij langs komt. Het mag ook
rechtstreeks naar mijn eigen emailadres: info@dierenartsjonker.nl
• Graag ochtendurine meebrengen als dit mogelijk is.
• Voor een buikecho is het noodzakelijk dat uw huisdier nuchter is. Graag uw huisdier
om deze reden ’s morgens geen eten geven, wel laten drinken. Als de maag gevuld is
met voeding wordt het lastig om alles goed in beeld te krijgen. Soms is een sedatie
(sufmaken) nodig. Ook hiervoor moet uw huisdier nuchter zijn.
• Bij sommige problemen die uw huisdier laat zien kan een filmpje veel informatie
geven. Als het u lukt zou het mooi zijn om deze filmpjes te maken en mee te brengen
zodat we ze samen kunnen bekijken.
Aanvullende informatie:
• Voorafgaand aan het onderzoek of operatie zal een kostenraming worden gegeven.
Deze kostenraming is een schatting en geen exacte weergave van de kosten.
Uitgebreide vervolg- of nabehandelingen en medicatie zijn niet standaard bij de
kostenraming inbegrepen. Natuurlijk worden ook deze kosten met u overlegd zodat u
niet voor vervelende verrassingen komt te staan.
• Het afrekenen gebeurt bij de balie per pin of contant. Het is niet mogelijk om een
factuur te ontvangen. Ook het betalen in termijnen is niet mogelijk.
• Als eigenaar/ opdrachtgever heeft u recht op inzage van de patiëntenkaart en
gemaakte röntgenfoto’s en echobeelden.
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